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2. PREHĽAD A PLNENIE POSKYTOVANÝCH
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Zariadenie sociálnych služieb Egídius poskytuje sociálne služby v zmysle § 38 a § 39
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.:
1. V špecializovanom zariadení na Ťačevskej ulici č. 38 (§ 39 Zákona) sa pobytovou
celoročnou formou poskytuje služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak
je táto fyzická osoba:
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je organický psychosyndróm
a schizofrénia s kapacitou 40 miest (ďalej len „ŠZ 1) alebo,
b) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa
prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je predovšetkým duševná zaostalosť
a porucha psychického vývinu s kapacitou 30 miest (ďalej len „ŠZ 2).
2. V domove sociálnych služieb na ul. 29. augusta 4 (§ 38 Zákona) sa poskytuje sociálna
služba formou ambulantnou alebo formou pobytovou týždennou fyzickej osobe do
dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo nevidiaca alebo
praktický nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.
Kapacitu 25 miest tvoria tieto formy sociálnej služby:
a) ambulantná sociálna služba 4 alebo 8 hod. denne - 18 miest,
b) pobytová týždenná sociálna služba poskytovaná v pondelok až piatok (mimo dní
pracovného voľna a štátnych sviatkov) – 7 miest.

2.1

POSLANIE A CIEĽ POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie sociálnych služieb Egídius (ďalej len „zariadenie“) svojim poslaním,
činnosťami, aktivitami a možnosťami so zreteľom na cieľovú skupinu uplatňuje základné
princípy transformácie a deinštitucionalizácie. Východiskovým prvkom pre implementáciu
základných dôvodov, zámerov a cieľov Stratégie deištitucionalizácie systému v sociálnych
službách a základným dokumentom pre formovanie sociálnych práv prijímateľov je Dohovor
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OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ratifikovala Slovenská republika čl. 19
- Právo na nezávislý spôsob života. Pri uplatňovaní prvkov deištitucionalizácie sa v zariadení
kladie dôraz na sociálnu integráciu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zamestnanci dbajú na to, aby prijímatelia žili vo vzájomnej zhode a správali sa k sebe
priateľsky.
Od prvého dňa nástupu do zariadenia je prijímateľ v centre pozornosti sociálnych
pracovníkov, ktorí spolu s prijímateľom spoločne hľadajú možnosti poskytovania sociálnej
služby, pričom kladú dôraz na jeho potreby. Dôležitý je jeho názor na spoločné ciele, postupy
a metódy k ich dosiahnutiu, o ktorých je zrozumiteľne informovaný. Sociálni pracovníci sa
snažia získať si jeho dôveru. Svojím postojom a záujmom o jeho potreby mu dokazujú, že
nezostal v ťažkej životnej situácii sám. O získanie dôvery sa usilujú kľúčoví pracovníci, na
ktorých sa môže obrátiť v prípade potreby, ktorí tiež participujú na individuálnych plánoch,
ktoré cielene vedú k podpore jeho nezávislosti, aby postupne prevzal na seba kontrolu nad
svojím životom. Aj ostatní zamestnanci ho berú ako seberovného. Dávajú mu najavo, že je tu
vítaný, vytvárajú mu pocit domova, bezpečia a istoty. Podporujú vytváranie pozitívneho obrazu
o prijímateľovi sociálnej služby.

2.2

UBYTOVANIE

2.2.1 UBYTOVANIE V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ
Špecializované zariadenie sídli na ulici Ťačevská 38 vo vlastných priestoroch o ploche
4 820 m2. Priestory zariadenia sú plne využité na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so
zriaďovacou listinou.
Celková kapacita špecializovaného zariadenia (ďalej len „ŠZ“) je 70 lôžok.
Na účely ubytovania sa považuje:
➢ Príslušenstvo obytných miestností - izba, kúpeľňa, toaleta. Prevádzkové zariadenie
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti – rozvod elektrickej energie,
rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie v pavilóne resp.
bunka s príslušným hygienickým zariadením.
➢ Vybavenie obytnej miestnosti – posteľ, matrac, nočný stolík, stôl, stolička resp. kreslo,
skriňa, nástenný vešiak, paplón, vankúš, posteľná bielizeň, svietidlo, nádoba na
odpadky.
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➢ Vybavenie príslušenstva obytných miestností - umývadlo, WC, vaňa/sprchovací kút,
zrkadlo, skrinka, svietidlo.
Skladba izieb

Členenie izieb podľa počtu lôžok v
špecializovanom zariadení
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1 - lôžková izba

2 - lôžková izba

3 - lôžková izba

Spoločenské priestory – jedáleň, muzikoterapia, snoezelen, klub, rehabilitačná
miestnosť, telocvičňa, ergoterapeutické dielne, denné miestnosti, kuchynky, chodby, schodište,
kaplnka.
Vecné plnenia spojené s bývaním – vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody,
elektriny, plynu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, upratovanie, pranie,
žehlenie, vybavenie TV a TV signálom.
Zariadenie v rámci možnosti umožňuje prijímateľom sociálnej služby zariadiť si obytnú
miestnosť podľa vlastného vkusu aj s osobnými vecami ako je rádio, TV, obrázky, hračky
a pod. s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť prijímateľa sociálnej služby, jeho
spolubývajúcich alebo zamestnancov.
2.2.2 UBYTOVANIE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Domov sociálnych služieb (ďalej len „DSS“) sa nachádza v budove bývalého SOU na II.
nadzemnom podlaží. Budova je majetkom Prešovského samosprávneho kraja v správe
Zariadenia sociálnych služieb Egídius a Hotelovej akadémie J. Andraščíka v Bardejove.
Zariadenie je správcom majetku v ¼. Úžitková plocha domova je cca 722 m2 s vlastným
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nezávislým vykurovaním na zemný plyn (2 plynové kotly). Priestory sú využívané na 100 %.
Za budovou sa nachádza parkovisko s prístupom k budove a prenajaté oplotené detské ihrisko
o výmere 222 m2, ktoré slúži výhradne pre prijímateľov sociálnej služby Domova sociálnych
služieb.
Skladba izieb

Členenie izieb podľa počtu lôžok v
domove sociálnych služieb
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 - lôžková izba

2 - lôžková izba

3 - lôžková izba

Spálňa č. 1 a Spálňa č. 2 – dve prechodové spálne tvorené 2 izbami s 2 lôžkami, ktoré slúžia
na oddych a spánok prijímateľov. V miestnosti je posteľ, nočný stolík, skriňa na osobné veci
prijímateľov, stôl, stoličky, koberec, vešiaková stena, nádoba na odpadky, záclona. Kapacita na
týždenný pobyt je 9 postelí.
Sú tu zriadené sociálne zariadenia oddelene pre mužov a ženy. Kúpeľňa je vybavená vírivou
vaňou s perličkovým kúpeľom, vykonáva sa tu čiastočná hydroterapia. V sociálnej časti je
masážne lôžko, ktoré slúži na klasickú masáž pre prijímateľov. Zdravotná sestra je zároveň aj
certifikovaná masérka.
DSS má zabezpečených v priemere 9,3 m2 obytnej plochy na 1 prijímateľa umiestneného
na pobytovú formu. Spálne sú vybavené posteľou, skriňou, nočným stolíkom a stolom a
stoličkami pre každého prijímateľa. Spoločenská miestnosť slúži zároveň ako herňa s videom
a audiotechnikou. Telocvičňa je vybavená prístrojmi, náradím na cvičenie a na rehabilitáciu
slúži aj suchý bazén. Na prepravu prijímateľov a zásobovanie má DSS k dispozícii osobné
motorové vozidlá. Na prepravu imobilných resp. ťažko sa pohybujúcich prijímateľov a
zásobovanie DSS tovarom slúži osobný výťah pribudovaný k budove.
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2.3

ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia v
špecializovanom zariadení

13%
Muži - 60
Ženy - 9
87%

Vekové pásma prijímateľov sociálnej služby v špecializovanom
zariadení
4%3%
19 - 26 rokov - 2
27 - 65 rokov - 64

66 - 85 rokov - 3

93%

Rozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa pohlavia v
Domove sociálnych služieb

Muži/chlapci - 10

45%

Ženy/dievčatá - 12

55%

Vekové pásma prijímateľov sociálnej služby v domove sociálnych
služieb

27%

26 - 39 rokov - 16
40 - 62 rokov - 6

73%
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2.4

PREHĽAD POHYBOV PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

➢ Špecializované zariadenie:
Počas roka 2020 nebol prijatí do ZSS Egídius žiadny prijímateľ sociálnej služby.
V roku 2020 bola ukončená jedna zmluva jednostrannou výpoveďou zo strany
poskytovateľa sociálnej služby na žiadosť prijímateľa sociálnych služieb

a prechod

poskytovania soc. služby do iného zariadenia.
V priebehu roka došlo k jednému úmrtiu prijímateľa sociálnej služby, následkom ťažkého
zdravotného postihnutia.
➢ Domov sociálnych služieb
Počas roka 2020 nebol prijatý do DSS žiadny prijímateľ sociálnej služby.
V priebehu roka došlo k ukončenie poskytovania sociálnej služby pre 1 prijímateľa
sociálnej služby zo zdravotných dôvodov na žiadosť jeho opatrovníka a 1 prijímateľ z dôvodu
úmrtia.

2.5

PO SKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Odborné činnosti:
➢ Sociálne poradenstvo,
➢ Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
➢ Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
➢ Sociálna rehabilitácia,
➢ Opatrovateľská starostlivosť,
➢ Pracovná terapia, ergoterapia,
➢ Sociálna terapia,
➢ Počúvanie reprodukovanej hudby (muzikoterapia),
➢ Čítanie z kníh (biblioterapia),
➢ Terapia hrou,
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➢ Pobyt v multisenzorickej miestnosti (snoezelen).
Počet prijímateľov podľa nevyhnutnej miery podpory a odkázanosti v ŠZ:
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti V. - 8 – 12 hodín – 1 prijímateľ,
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 68 prijímateľov.
Počet prijímateľov podľa miery nevyhnutnej podpory a odkázanosti v DSS – ambulantná
forma:
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti V. - 8 – 12 hodín – 1 prijímateľ,
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 16 prijímateľov.

Počet prijímateľov podľa miery nevyhnutnej podpory a odkázanosti v DSS – týždenná
forma:
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti V. - 8 – 12 hodín – 1 prijímateľ,
➢ Miera podpory pri stupni odkázanosti VI. - nepretržitý dohľad – 4 prijímateľov.

2.6

STRAVOVANIE

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na
vek, zdravotný stav prijímateľa a podľa stravnej jednotky. Za stravnú jednotku sa považujú
náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné
náklady na prípravu stravy.
2.6.1 STRAVOVANIE V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ
Kuchyňa v zariadení pripravuje stravu podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje týždenne
komisia zriadená pre tento účel, zložená z vedúcej stravovacej prevádzky, sociálneho
pracovníka, zdravotnej sestry a dvoch prijímateľov soc. služby. Jedálny lístok je sprístupnený
na viditeľnom, tomu určenom mieste.
Do priestorov stravovacej prevádzky patri jedáleň, ktorá slúži pre mobilných
prijímateľov a zamestnancov. Strava pre imobilných prijímateľov ZSS Egídius sa zabezpečuje
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porciovaním v prepravníku jedál a termoboxoch na jednotlivých oddeleniach. Diétna
a upravená strava sa podáva na základe odporučenia lekára. U imobilných a ležiacich
prijímateľov sa strava podáva opatrovateľmi. Čiastočne imobilní a mobilní prijímatelia sa
stravujú v jedálni.
V súlade zo zásadami zdravej výživy v zariadení s celoročnou pobytovou formou,
týždennou pobytovou formou sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, obed, večera a dve
vedľajšie jedlá (desiata a olovrant). Prijímateľ má právo odhlásenia odberu konkrétneho jedla
minimálne deň pred dňom, v ktorom dôjde k zmene stravovania. Prijímateľ s celoročnou
pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed
alebo večera.
2.6.2 STRAVOVANIE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej stravovacej prevádzke. Kuchyňa je vybudovaná a
zariadená v zmysle zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravotníctva v znení neskorších zmien a predpisov a Vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z.z. o
podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších zmien
a predpisov. Stravovacia jednotka je ucelená a stavebne oddelená od ostatných prevádzok.
Tvorí ju kuchyňa, ktorá má tzv. špinavú časť na prípravu surového mäsa a zeleniny a čistú –
varnú časť. Jednotlivé časti sú stavebne oddelené. Súčasťou stravovacej prevádzky je jedáleň,
skladovacie priestory a sociálne zariadenie pre personál kuchyne.
Pri ambulantnej forme sa za celodenné stravovanie považuje obed a dve vedľajšie jedla
(desiata a olovrant). Prijímateľ s ambulantnou formou je povinný odobrať jedno jedlo denne.

2.7

AKTIVIZÁCIA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ

S prihliadnutím na záujmy prijímateľov sociálnej služby pravidelne pripravujeme rôzne
voľno-časové aktivity a letné dovolenky. Máme vytvorené pracovné dielne. Dávame priestor
všetkým prijímateľov, aby sa mohli realizovať, aby robili to čo ich baví, v čom sú dobrí.
Snažíme sa ich podporovať a rozvíjať ich talent. Zriadila sa kuchynka, ktorá je u prijímateľov
veľmi obľúbená. Za asistencie odborných zamestnancov sa v nej prijímatelia učia variť a piecť.
Recepty si vyberajú podľa toho, na čo majú chuť. Jedlá si vyberajú taktiež podľa tradícii
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a sviatkov, o to väčšia je ich radosť, keď si ich dokážu pripraviť sami. Pokračujeme aj
s rozhlasovým vysielaním. Tímy si pripravia krátke pásmo na tému, ktorá je práve aktuálna a
vo vybranom čase ju odvysielajú. Po prvotnej tréme, prijímatelia opakovaným vysielaním
získavajú komunikačné zručnosti. Aj poslucháči prijali vysielanie s nadšením, pozorne
počúvajú každé vysielanie, najviac sa tešia relácii hráme našim jubilantom.
Pravidelne počas roka sa v zariadení konajú bohoslužby v našej kaplnke, organizujú sa
vychádzky do centra mesta i okolitej prírody, tiež do Bardejovských Kúpeľov, uskutočňuje sa
sociálna rehabilitácia zameraná na pobyt vonku, na čítanie kníh, počúvanie hudby, pobyt
v multisenzorickej miestnosti. Pre prijímateľov je k dispozícii výtvarná činnosť či
kulinoterapia.
Tréningová miestnosť bola zriadená v zmysle plánovanej deinštitucionalizácie zariadenia.
Táto miestnosť slúži pre prijímateľov sociálnej služby na postupné osvojovanie si
sebaobslužných úkonov, prípravu na samostatný život a prípravou na začlenenie sa do
komunity prostredníctvom podporovaného bývania.

Obdobie

Aktivita
Povianočná vychádzka na námestie, návšteva baziliky
Vychádzka do zasnežených Bardejovských Kúpeľov
Pečenie bábovky v tréningovej kuchynke
Vychádzka do blízkeho okolia

1. Q 2020

Lyžiarske preteky ŠO na Štrbskom plese
Fašiangová karnevalová diskotéka
Účasť na akcii "Vivodzeňe Kačura" na Radničnom námestí
Soľná jaskyňa
Popolcová streda - návšteva baziliky
Vystúpenie k MDŽ - Spojená škola pod Papierňou v priestoroch ZSS
Egídius
Príprava veľkonočného syrka - hrudky
Prezidentské voľby v zariadení 1. a 2. kolo
Turnaj v hode šípok

2. Q 2020

Vychádzka k Strelnici
Turistika - Cyrilometodský kríž v Bardejove
Príprava zemiakových lokší v tréningovej kuchynke
Vychádzka k Slaninovke
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Turistická vychádzka na Mníchovský potok
Vychádzka na Mníchovský potok
2. Q 2020

Soľná jaskyňa
Vychádzka za športom (posilňovacie zariadenia smer Bardejovské Kúpele)
Výlet do Bardejovských Kúpeľov s imobilným prijímateľom
Výlet do Bardejovských Kúpeľov - MHD
Vychádzka na kyslíkovú dráhu (Mihaľov)
Výlet do Bardejovských Kúpeľov s imobilným prijímateľom
Výlet na farmu do Gaboltova
Turistika "Kalvária Bardejov"
Turistika "Poznávanie a zbieranie liečivých bylin"
Bardejovské Kúpele MHD
Bardejovské Kúpele - kondičná vychádzka "kyslíková cesta"

3. Q 2020

4. Q 2020

Bardejovské Kúpele - kondičná vychádzka "kyslíková cesta"
Dni aktívneho dobrovoľníctva - Fotografovanie
Turistická vychádzka do Rurnej
Vystúpenie FS Bardiov v areáli ZSS
Turistika na Zborovský hrad
Bardejovské Kúpele MHD - promenádny koncert
Vychádzka k fontáne s imobilnými PSS
Turistika "Hať Bardejov"
Streľba z lukov na námestí
Modlitba ruženca v DSS ul. 29. augusta
Týždeň dobrovoľníctva: Obrazy našich životov
Týždeň dobrovoľníctva: Šport spája svety
Vychádzka s Tomášom
Stolnotenisový turnaj finále
Vychádzka na Mníchovský potok
Pečenie medovníčkov
Zdobenie medovníčkov
Jerusalema v ZSS Egídius
Mikuláš v ZSS Egídius
Projekt "Pošli dobro" (Písanie listov pre seniorov)
Koleda v ZSS Egídius
Štedrá večera
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2.8

AKTIVIZÁCIA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V DSS

Aktivita

Obdobie

Zimné aktivity na snehu, guľovačka, výroba snehuliaka
Obhliadka Betlehema na námestí Bardejove

1. Q 2020

Návšteva kostola sv. Egídia, modlitba
Fašiangový ples s reprezentačnou vizážou spojený so súťažnými aktivitami,
tombolou a pohostením
Valentínsky deň, tanec zábava - obdarúvanie sa vyrobenými srdiečkami
Výstava obrazov v Mestskom kultúrnom centre
Nákup potravín, správny výber, platenie
Pečenie fašiangových šišiek, posedenie , rozhovor a degustácia
Pandemické obmedzenia, pôsobenie v ZSS Egídius, Ťačevská 38

2. Q 2020

Aktivity len v rámci skupín v zariadení
Zdobenie interiéru na Veľkú noc
Modlitba ruženca a krížovej cesty v záhrade
Diskotéka v exteriéri
Pobyty v záhrade a prechádzky v rámci areálu
Spoločné vyrábanie dekoratívneho ruženca na stenu
Stretnutie a modlitba ruženca ako poďakovanie za ochranu v čase pandémie
Vystúpenie speváckej skupiny a športovo pohybové aktivity, opekačka
Výlet Bardejovské Kúpele, návšteva cukrárne
Ľudové zvyky, rozhovor, spev ľudových piesní

3. Q 2020

Turistická vychádzka na Kalváriu, opekačka
Vychádzka po hradbách mesta Bardejov
Kondičné vychádzky okolo rieky Topľa
Čítanie v záhrade, rozprávkový deň
Účasť na sv. omši v bazilike sv. Egídia
Súťaž v hraní petangu, vyhodnotenie, odovzdanie cien
Pandémické obmedzenia- aktivity realizované len v rámci zariadenia
Výroba ozdôb ako dekorácie na Vianoce
Natáčanie krátkych video záberov na pieseň Jerusalema
Zábavný stolný tenis

4.Q 2019

Spev vianočných kolied a piesní
Pečenie vianočného pečiva, zdobenie
Zdobenie stromčeka a úprava priestorov zariadenia
Mikuláš, prevzatie darčekov, prednes básničiek, spev a tanec
Vianočné posedenie v kruhu klientov a zamestnancov DSS
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2.9

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľnícka činnosť v roku 2020 bola ovplyvnená a do značnej miery obmedzená
prepuknutím pandémie na Slovensku a rôznymi prijatými hygienicko-epidemiologickými
opatreniami. A práve zariadenia sociálnych služieb boli z veľkej časti roka uzavreté pre
verejnosť a návštevy.
Napriek tomu sa nám podarilo v minulom roku nadviazať spoluprácu s členmi Folklórneho
súboru BARDIOV, ktorí sa ochotne zapojili do dobrovoľníckych aktivít v našom zariadení.
Členmi súboru sú žiaci a študenti základných, stredných a vysokých škôl. V rámci svojho
voľného času navštívili naše zariadenie, aby vniesli kultúru, zábavu a spestrenie pre
prijímateľov sociálnych služieb v ZSS Egídius. Boli to o to vzácnejšie stretnutia, pretože aj v
našom zariadení život ovplyvnila pandémia a opatrenia prijaté kvôli ochrane zdravia
prijímateľov.
29.7. 2020 sme usporiadali vystúpenie ich speváckej zložky v areáli nášho ZSS Egídius.
Vopred sme komunikovali o zložení zoznamu piesní, aby boli podľa výberu našich
prijímateľov. Tí sa následne do programu aktívne zapájali spevom i tancom. Dobrovoľníci
interaktívne komunikovali s prijímateľmi, poniektorých dobrá zábava priviedla i k tancu.
Prijímatelia s postihnutím sluchu a zraku mali možnosť chytiť si hudobné nástroje do rúk, čím
získali nový zážitok.
V septembri sme sa zapojili do národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva dvoma
aktivitami. Organizátorom kampane je každoročne Platforma dobrovoľníckych centier a
organizácií spoločne spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami po celom Slovensku. V
Prešovskom kraji podujatie organizačne zabezpečilo Prešovské dobrovoľnícke centrum – o.z.
Kampaň bol realizovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
organizácie Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.
21.9.2020 sme zorganizovali v areáli ZSS Egídius deň hier s názvom „Šport spája svety“.
Šport naozaj spojil fyzickú aktivitu, zábavu, smiech, hudbu, spev, tanec, chutné jedlo a vzniklo
z toho krásne podujatie s novými priateľstvami. Zamestnanci ZSS Egídius pripravili športové
aktivity, dobrovoľníci - tentokrát mužská spevácka zložka - hudobný podmaz, kuchyňa výborné
klobásky a v dobrom počasí strávili prijímatelia v ZSS Egídius ďalší výnimočný deň.
22.9.2020 sme v rámci projektu Obrazy našich životov privítali v zariadení dobrovoľníka –
fotografa (kvôli pandemickým opatreniam sme umožnili prístup do interiéru zariadenia iba

16

jednému dobrovoľníkovi). Ten nám následne vyhotovil jedinečné zábery zo života prijímateľov
a zamestnancov počas každodenných aktivít v ZSS Egídius. Väčšina z týchto záberov sa
následne mohla využiť vo video prezentácii zariadenia či spoločnej nástenke s fotografiami,
ktorá zdobí náš vestibul.
V období Vianoc chceli dobrovoľníci opäť navštíviť naše zariadenie a potešiť prijímateľov
vianočným pásmom kolied a vinšov. Žiaľ, epidemiologická situácia to nedovolila. Ale
dobrovoľníci sa vynašli a vytvorili pre prijímateľov video nahrávku s celým vianočným
pásmom. Táto nahrávka ešte umocnila vianočnú náladu medzi prijímateľmi na Štedrý deň, kedy
si ju spoločne pozreli pred štedrou večerou.
2.10 VYHODNOTENIE SŤAŽNOSTÍ NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
Zariadenie sociálnych služieb Egídius, vedie knihu evidencie došlých sťažnosti.
K 31.12.2020 neevidujeme žiadnu podanú sťažnosť. Ústne sťažnosti, respektíve pripomienky,
ktoré nie sú závažného charakteru sa vyriešia na mieste, alebo na pracovných stretnutiach
tímov.

3. PREHĽAD A PLNENIA ZDRAVOTNEJ
A OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
Ošetrovanie zahrňuje rad úkonov, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom časovom
intervale a to bez ohľadu na individuálne požiadavky a záujmy prijímateľa. V skutočnosti ide
o komplex opatrení a činnosti zameraných na splnenie potrieb prijímateľa, aby mu nechýbalo
nič, čo by urobil sám pre seba, ak by nebol odkázaný na pomoc druhých. Zároveň je to
starostlivosť o jeho duševnú pohodu, aby nestrácal svoju dôstojnosť a bol odhodlaný znovu
získať sebestačnosť, samostatnosť, nezávislosť a podľa možností, aby participoval na
ošetrovateľskej starostlivosti.
Sestry dbajú, aby sa prijímatelia podrobovali stanoveným lekárskym prehliadkam,
liečebným úkonom a zachovávali zdravotné a hygienické opatrenia. Za vykonanie alebo
zabezpečenie ďalších a iných činností podľa Zákona a VZN ako napr. fyziatricko –
rehabilitačné výkony je prijímateľ povinný poskytovateľovi zaplatiť úhradu podľa cenníka
týchto služieb, resp. ceny dohodnutej s dodávateľom týchto služieb.
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3.1

LEKÁRSKA A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
V ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ

Lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú ošetrujúci lekári:
➢ všeobecná lekárka,
➢ psychiatrička,
➢ neurologička,
➢ stomatologička.
Vďaka dlhodobo dobrej spolupráci lekári v akútnych prípadoch, ale aj podľa potreby
a vážnosti zdravotného stavu, prichádzajú do zariadenia ku prijímateľom sociálnej služby –
hlavne ku imobilným a ležiacim.
Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú a vykonávajú dve registrované zdravotné sestry
s odbornou spôsobilosťou a príslušnou špecializáciou.
Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych
služieb vykonávajú sestry podľa platnej legislatívy evidujú a vedú potrebnú zdravotnú
dokumentáciu – Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou
ošetrovateľskej starostlivosti je aj 1 fyzioterapeut pre obidva zariadenia.
Rehabilitačná starostlivosť v ZSS Egídius 2020.
Činnosť rehabilitačnej starostlivosti bola výrazne ovplyvnená svetovou pandémiou
ochorenia COVID-19, ktorá obmedzila výkon priamych výkonov (elektroliečba, parafín,
masáže) v zmysle nariadenia Vlády a ÚVZ v mesiacoch marec – jún a október-december. V
tomto období prebiehala len nevyhnutná individuálna starostlivosť – polohovanie, individ.
cvičenia, nácvik chôdze, vychádzky, individuálny šport. V ostatných mesiacoch prebiehala
rehabilitácia podľa odporúčania rehabilitačného lekára, s ktorým spolupracujeme v NsP
Bardejov, športové a pohybové aktivity v ZSS Egídius, turistické vychádzky v rámci okresu,
doprovod na odborné vyš. PSS, pomoc pri kultúrnych podujatiach v ZSS Egídius (Mikuláš a
Vianočný program).
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3.2

LEKÁRSKA A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V DOMOVE
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Lekárska zdravotná starostlivosť je v DSS zabezpečená nasledovne:
➢ Každý prijímateľ má svojho obvodného lekára. V prípade choroby prijímateľ opúšťa
DSS a ďalší postup liečby už zabezpečuje rodinný príslušník, prípadne opatrovník
prijímateľa.
➢ Ošetrovateľská starostlivosť v DSS je zabezpečená kvalifikovanou sestrou v zariadení
s príslušným vzdelaním v odbore.
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4. PREHĽAD A PLNENIE PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV
4.1

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
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Schválený počet zamestnancov zariadenia je 68.
Počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 69 zamestnancov – zastupovanie počas PN.

4.2

ROZDELENIE ZAMESTNANCOV PODĽA PRACOVNEJ POZÍCIE
A POČET ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Pozícia

Špecializované zariadenia

Riaditeľ

Domov sociálnych služieb
1

Sociálny pracovník

4

1

Ergoterapeut

5

3

Inštruktor soc. rehabilitácie

3

Zdravotnícky asistent

9

-

Opatrovateľ

10

4

Sestra

2

1

Fyzioterapeut

1

-

Psychológ

1

-

Prevádzkar

1

-

Kuchár

4

1

Kuchár - Skladník

1

-

Pomocný kuchár

1

-

Krajčírka

1

-

Pracovník práčovne

2

-

Upratovačky

4

1

Vodič - údržbár

2

-

Hospodár

1

-

PaM

1

-

Finančný účtovník

1

-

Administrátor soc. agendy

1

-

Spolu

56
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Počet odborných zamestnancov v ŠZ k 31.12.2020 je 37 zamestnancov.
Počet odborných zamestnancov v DSS k 31.12.2020 je 9 zamestnancov.
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4.3

VÝVOJ PRIEMERNÉHO PLATU ZAMESTNANCOV

Priemerná mzda na jedného zamestnanca za rok 2018 je 697,09 €.
Priemerná mzda na jedného zamestnanca za rok 2019 je 765,31 €.
Priemerná mzda na jedného zamestnanca za rok 2020 je 894,82 €.
Priemerná mzda na jedného zamestnanca sa navýšila v roku 2020 oproti roku 2019 o 129,51 €
t.j. o 16,92 %.

4.4

Lektor:

PLÁN VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT, SUPERVÍZIA ZA ROK 2020
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – supervízor

Ako základný zámer vystal realizovať tímové supervízie zamestnancov, nakoľko zariadenie
má 7 multidisciplinárnych tímov, z toho 6 tímov v špecializovanom zariadení a jeden tím
v domove sociálnych služieb.
Zosúlaďovanie profesionálneho prístupu zamestnancov v tíme a možností zamestnávateľa
poskytovať kvalitné sociálne služby s personálom, ktorý napĺňa personálne kritéria štandardov
je predpokladom pre tvorbu dobrých vzťahov. Tímová spolupráca zintenzívňuje proces
upevňovania vzťahov medzi zamestnancami, ktoré odzrkadľujú výkon zamestnanca
prostredníctvom komunikácie, pravidiel ku prijímateľom a individuálne zodpovednosti.
Čiastkové ciele supervízie na rok 2020:
1. Na základe presahov z roku 2019 pomáhať naďalej nastavovať tímové zodpovednosti
a prepájať záujmy organizácie s cieľmi a očakávaniami zamestnancov vyjasňovať ich
kompetencie a zodpovednosti.
2. Posilňovať komunikačne zručnosti a dát priestor pre stotožňovanie sa s dopadmi pre
zodpovednosť a prácu s mocou.
3. Motivovať zamestnancov k zodpovednosti za využitie priestoru v supervízií pre
využitie niektorej z funkcie.
4. Supervízia zabezpečuje prevenciu syndrómu vyhorenia a v spolupráci s organizáciou
rieši etické problémy starostlivosti o zamestnanca prostredníctvom individuálnej
supervízie hľadaním ďalších možných foriem.
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5. Efektívna komunikácia v organizácii je jedným zo základných predpokladov jej
fungovania. Práve poruchy v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení
operácií, v medziľudských vzťahoch, ako aj v nižšej efektívnosti správne zriadeného
informačného systému. Prostredníctvom komunikácie v tíme sa budú vyjasňovať
očakávania od spolupráce, zodpovednosti a prepájania cieľov jednotlivcov v tíme
s cieľom a víziou tímu.
Samo vzdelávanie:
V roku 2020 študovali externe na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
štyria zamestnanci zariadenia, z toho dvaja zamestnanci v odbore sociálna práca a dvaja
ošetrovateľstvo.
Jeden zamestnanec ukončil štúdium v odbore zdravotnícky asistent na Strednej zdravotníckej
škole milosrdného Samaritána vo Svidníku.
Úplné stredné vzdelanie s maturitou si dopĺňa jeden zamestnanec na Spojenej škole
v Bardejove.

4.5

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Por.
Funkcia
číslo

Dátum školenia Miesto školenia

1.

20.01.2020

2.

Referentka Pam
Odborní zamestnanci
ZSS Egídius

Bardejov

Obsah školenia
Aktuality v mzdovej
učtárni 2020
Proaktívne zvládanie

ZSS Egídius

13-14.2.2020

psychickej záťaže a
stresu

3.

Sestra v ZSS

17.2.2020

Online

4.

Riaditeľ, ekonóm

28.7.2020

VUC Prešov

5.

Riaditeľ

27.11.2020

Online
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Aktivačné techniky u
chorých s demenciou
Elektronická schránka
Kvalita v sociálnych
službách

4.6

ZAMESTNÁVANIE ZP V ORGANIZÁCII

4.7

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Zamestnávateľ

zabezpečuje

zamestnancom

vo

všetkých

zmenách

stravovanie

zodpovedajúce zásadám správnej výživy vo vlastnom zariadení na pracovisku a to podávaním
jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny.
Zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do
výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Okrem toho
zamestnávateľ poskytne aj príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 152/1994 Z.z. o
sociálnom fonde). Výška príspevku zo sociálneho fondu na jedno hlavné jedlo, ktorým je obed
je 0,64 € a večera 0,54 €.
Zamestnancom sa poskytne príspevok na regeneráciu pracovnej sily zabezpečovanú
skupinovo za účelom rekreácie, športu a kultúry. Príspevok sa poskytne po dohode oboch
zmluvných strán vo forme:
a) úhrad

športových

a kultúrno–spoločenských

podujatí

a zakúpenie

cien

a občerstvenia pre aktívnych účastníkov (účel použitia sa preukazuje kópiou
dokladu),
b) poukážky (na nákup služieb a tovaru pre účel regenerácie pracovnej sily),
c) tovar alebo služba na účel regenerácie pracovnej sily,
d) ďalšiu

realizáciu

podnikovej

sociálnej

o zamestnancov.
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politiky

v

oblasti

starostlivosti

Prehľad čerpania finančných prostriedkov zo sociálneho fondu za rok 2020:
➢ Novoročné stretnutie

1 134,65 €

➢ Ochranné prostriedky COVID-19

261,30 €

➢ Poukážky na nákup vitamínov

975 €

➢ Tovar – regenerácia pracovnej sily

880,40 €

➢ Športová aktivita pre zamestnancov

104,80 €

➢ Príspevok na stravovanie zamestnancov

5 210,84€

Spolu

8 566,99 €

Zariadenie v súlade s právnymi predpismi poskytuje osobné ochranné pracovné pomôcky,
realizuje školenia, preventívne lekárske prehliadky a pod.

5. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
5.1

PREHĽAD VÝDAVKOV PODĽA ZDROJOV

Ekonomická klasifikácia

Zdroj 41

Zdroj 46

Zdroj 20

Zdroj 72f

Zdroj 111

611 -Tarifný plat

473 695,65

54 780,00

-

-

612 - Príplatky

88 292,69

-

-

-

613 - Odmeny

73 649,19

-

-

-

34 387,00

31 705,61

3 303,00

-

-

1 804,00

30 195,57

2 175,00

-

-

1 634,00

159 248,97

13 665,96

-

-

8 579,00

621 - Poistné do
Všeobecnej zdravotnej
poisťovne
623 - Poistné do
ostatných zdravotných
poisťovní
625 - Poistné do sociálnej
poisťovne
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627 - Príspevok do
doplnkových dôchod.

11 725,53

1 095,96

-

-

688,00

72,35

-

-

-

-

393,50

83 916,01

-

-

-

633 - Materiál

56 900,63

77 602,64

-

11 446,41

6 975,48

634 - Dopravné

2 696,55

1 906,93

-

-

-

8 701,80

412,26

-

-

-

184,23

-

-

-

-

637 - Služby

19 754,56

21 142,24

-

-

-

640 - Bežné transfery

16 806,60

-

-

-

-

Spolu

974 023,43

260 000

-

11 446,41

54 067,48

700 - Kapitálové výdavky

41 121,60

-

13 930,00

-

-

1 015 145,03

260 000

13 930,00

11 446,41

54 067,48

poisť.
631 - Cestovné náhrady
632 - Energie, voda a
komunikácie

635 - Rutinná
a štandardná údržba
636 - Nájomné za nájom

Spolu

Zariadenie sociálnych služieb Egídius malo schválený rozpočet výdavkov v celkovej výške
1 1491496,- €. Po úpravách počas sledovaného obdobia bol rozpočet vo výške 1 410 759,00 €.
Zriaďovateľovi boli vrátené finančné prostriedky vo výške 2,75 €, v rámci investičných akcií
boli ušetrené investičné prostriedky vo výške 431,40 € a do rozpočtového roka 2021 boli
presunuté kapitálové výdavky vo výške 53 764 €.

5.2

PREHĽAD PRÍJMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

Ekonomická klasifikácia
212003 – z prenajatých
budov, priestorov a objektov
212004 – z prenajatých
strojov, prístrojov, zariadení

Zdroj

Zdroj

Zdroj

Zdroj

financovania

financovania

financovania

financovania
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46

72a (dary)

72f (strava)

-

71,81

-

-

-

1,00

-

-
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223001 - za predaj výrobkov,

-

282 742,68

-

-

223003 - za stravné

-

-

-

11 446,41

292017 - Vratky

-

45,96

-

-

311 - Granty

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282 861,45

-

11 446,41

tovarov a služieb

312001 - zo štátneho
rozpočtu
Spolu

Zariadenie sociálnych služieb Egídius malo schválený rozpočet príjmov v celkovej výške
260 000,- €. Po úpravách počas sledovaného obdobia bol rozpočet vo výške 294 307,86 €.

5.3

STAV A POHYB MAJETKU

Stav majetku organizácie v triede 0 bol k 01.01.2020 vo výške 3 061 724,94 €. K
31.12.2020 je vo výške 3 067 578,27 €. Organizácia mala v sledovanom období prírastky vo
výške 24 480,40 € a úbytky boli vo výške 18 627,07 €.
Stav majetku organizácie na podsúvahových účtoch bol k 01.01.2020 vo výške 316 330,17
€. K 31.12.2020 je vo výške 328 978,69 €. Organizácia v sledovanom období mala prírastky vo
výške 18 874,21 € a úbytky boli vo výške 6 225,69 €.
Stav operatívno-technickej evidencie organizácie bol k 01.01.2020 vo výške 29 849,43 €.
K 31.12.2020 je vo výške 30 053,93 €. Organizácia v sledovanom období mala prírastky vo
výške 3 421,47 €. Úbytky boli vo výške 3 216,97 €.

5.4

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA JEDNÉHO
PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA DRUHU

POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY ZA KALENDÁRNY ROK
2020
Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú
v špecializovanom zariadení s formou sociálnej služby celoročná pobytová vo výške 1 224,76
€/mesiac.
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Priemerné ekonomické oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby sú:
1. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby ambulantná vo výške 534,04
€/mesiac,
2. v domove sociálnych služieb s formou sociálnej služby týždenná vo výške 600,79
€/mesiac.

5.5

POHĽADÁVKY, ZÁVÄZKY, SPONZORI A DARY

➢ Pohľadávky
Organizácia k 31.12.2020 eviduje pohľadávky za služby sociálnej starostlivosti v celkovej
výške 30 693,61 € po lehote splatnosti. Pohľadávky vznikajú z toho dôvodu, že príjem
prijímateľov sociálnych služieb nepostačuje na úhradu v zmysle platného VZN PSK.
Pohľadávky organizácia vymáha v zmysle príslušného metodického pokynu UPSK.
➢ Záväzky
Zariadenie sociálnych služieb Egídius eviduje k 31.12.2020 záväzky v celkovej výške
92 650,14 €, z toho po lehote splatnosti vo výške 0,00 €.
Predstavujú to záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3 651,49 €, bežné záväzky
z obchodného styku vo výške 4 724,96 €, bežné záväzky zo sociálneho fondu vo výške 0,00 €,
nevyplatené mzdy a poistné za mesiac 12/2020, ktoré sa uhrádzajú vo výplatnom termíne
v mesiaci 01/2021 vo výške 84 273,69 €, transfery (strava zamestnancov) vo výške 0,00 € viď tabuľka.

Druh záväzku

K 31.12.2020 v €

1.

472-sociálny fond

3 651,49

2.

321-záväzky z obchodného styku

4 724,96

3.

331-zamestnanci

4.

333-ostatné záväzky voči zamestnancov

5.

336-poistné fondy

6.

342-daň

7.

372-transfery

47 968,70
673,57
30 443,60
5 187,82
0,00

Spolu

92 650,14
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➢ Sponzori a dary
Za rok 2020 boli poskytnuté finančné dary vo výške 40,00 €.

6. HOSPODÁRENIE A NAKLADANIE S MAJETKOM
6.1

STAV MAJETKU ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB EGÍDIUS
POČAS SLEDOVANÉHO OBDOBIA

Účet

Stav k
31.12.2020
(účtovníctvo)

Fyzická
inventúra
30.9.2019

Prírastky

Úbytky

Spolu:

Rozdiel

021 1

2 534 569,52

2 534 569,52

-

-

2 534 569,52

0,00

021 1D

173 046,74

173 046,74

-

-

173 046,74

0,00

022 3

3 684,70

3 684,70

-

-

3 684,70

0,00

022 4

86 513,64

88 240,89

-

1 727,25

86 513,64

0,00

022 5

98 405,44

98 405,44

-

-

98 405,44

0,00

022 5D

6 376,00

6 376,00

-

-

6 376,00

0,00

022 7

8 080,15

8 080,15

-

8 080,15

0,00

022 7D

2 664,61

2 664,61

-

-

2 664,61

0,00

023 6

52 014,53

52 014,53

-

-

52 014,53

0,00

023 6 D

49 263,47

49 263,47

-

-

49 263,47

0,00

028 1D

464,71

464,71

-

-

464,71

0,00

028 4

2 884,95

2 884,95

-

-

2 884,95

0,00

028 5

2 640,61

2 640,61

-

-

2 640,61

0,00

028 7

21 690,37

22 327,76

-

-

21 690,37

0,00

031 9

24 522,52

24 522,52

-

-

24 522,52

0,00

031 D

756,31

756,31

-

-

756,31

0,00

Spolu

3 067 578,27

3 069 305,52

-

1 727,25

3 067 578,27

0,00

750 10 11

7 176,72

7 176,72

-

-

7 176,72

0,00

750 10 12

255 221,43

249 331,38

10 459,09

4 569,04

255 221,43

0,00

750 10 13

5 255,82

5 255,82

-

-

5 255,82

0,00

750 10D

30 242,68

28 908,16

1 773,72

439,20

30 242,68

0,00

750 20D

5 111,25

5 216,66

-

105,41

5 111,25

0,00

750 30D

5 279,92

5 930,03

-

650,11

5 279,92

0,00

750 40D

14 488,69

14 488,69

-

-

14 488,69

0,00

750 50D

4 875,17

5 337,10

-

461,93

4 875,17

0,00
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750 60

765,01

765,01

-

-

765,01

0,00

750 60D

562,00

562,00

-

-

562,00

0,00

Spolu

328 978,69

322 971,57

12 232,81

6 225,69

328 978,69

0,00

OTE

27 312,37

28 664,04

1 586,97

2 938,64

27 312,37

0,00

OTE PD

30,00

30,00

-

-

30,00

0,00

OTED

2 711,56

2 896,19

93,70

278,33

2 711,56

0,00

OE spolu

30 053,93

31590,23

1 680,67

3 216,97

30 053,93

0,00

Spolu

359 032,62

354 561,80

13 913,48

9 442,66

359 032,62

0,00

SPOLU

3 426 610,89

3 423 867,32

3 426 610,89

0,00

6.2

13 913,48 12 659,63

ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH BODOV INVENTARIZÁCIE
/SUMY SÚ UVÁDZANÉ V €/ K 31.12.2020

1. Neobežný majetok
a) majetok
Účet

Suma v EUR

021 – Budovy

2 707 616,26

022 – Stroje, prístroje, zariadenia

205 724,54

023 – Dopravné prostriedky

101 278,00

028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok

27 680,64

031 – Pozemky

25 278,83

SPOLU

3 067 578,27

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným
v registri majetku.
b) oprávky k dlhodobému majetku
Účet

Suma v EUR

081 – Oprávky k budovám

1 053 938,83

082 – Oprávky k strojom, prístrojom, zariadeniam

119 251,35

083 – Oprávky k dopravným prostriedkom

101 278,00

088 – Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku
SPOLU

27 226,13
1 301 694,31
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Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným
v registri majetku.
2. Obstaranie dlhodobého majetku
a) obstaranie majetku
Účet

Suma v EUR

042 – Obstaranie DHIM

42 461,47

SPOLU

42 461,47

Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy súhlasia so
stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
1. Obežný majetok
a) zásoby
Účet

Suma v EUR

112 – Pohonné hmoty

304,92

112 – Materiál na sklade a 132 – tovar na sklade (darované
potraviny)

30 793,41

SPOLU

31 098,33

Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom uvedeným
v registri zásob.

b) pohľadávky
Účet

Suma v EUR

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky

3 300,00

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

960,84

318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených
obcou a VÚC

30 693,61

319 – Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC

0,00

378 - Iné pohľadávky

0,00

SPOLU

34 954,45
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Inventarizáciou pohľadávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v analytickej evidencii.
c) finančný majetok
Účet

Suma v EUR

211 - Pokladnica

0,00

213 - Ceniny

357,00

z toho: poštové známky

357,00

kolky

-

221- Bankové účty

157 930,57

z toho:
a) Depozitný účet č. 700056 5599/8180

85 010,00

b) Darovací účet č. 700056 5580/8180

69 269,08

c) Účet soc.fondu č. 700056 5601/8180

3 651,49

d) Výdavkový účet č. 700056 5572/8180

0,00

e) Príjmový účet č. 700056 5564/8180

0,00

261 – Peniaze na ceste

0,00

SPOLU

158 287,57

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
4. Vlastné imanie
Účet

Suma v EUR

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0,00

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

0,00

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov

23 649,78

710 – Účet výsledku hospodárenia

17 996,73

SPOLU

41 646,51

Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
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5. Záväzky
a) rezervy
Účet

Suma v EUR

323 – Krátkodobé rezervy

0

SPOLU

0

Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
b) zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
Účet

Suma v EUR

351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa
355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC

12 428,58
1 256 544,28

357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC

0,00

359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy

0,00

SPOLU

1 168 972,86

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
c) dlhodobé záväzky
Účet

Suma v EUR

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

3 651,49

474 – Záväzky z nájmu

0,00

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

0,00

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

0,00

SPOLU

3 651,49

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so
stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.
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d) krátkodobé záväzky
Účet

Suma v EUR

321 - Dodávatelia

4 724,96

324 – Prijaté preddavky

0,00

325 – Ostatné záväzky

0,00

326 – Nevyfakturované dodávky

0,00

331 - Zamestnanci

47 968,70

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

673,57

336 – Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poistenia

30 443,60

342 – Ostatné priame dane

5 187,82

372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

0,00

379 – Iné záväzky (exekúcia)

0,00

SPOLU:
88 998,65
Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so
stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.
e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet

Suma v EUR

381 – Náklady budúcich období

1 791,74

382 – Komplexné náklady budúcich období

0,00

383 – Výdavky budúcich období

11,90

384 – Výnosy budúcich období

631 196,11

385 – Príjmy budúcich období

0,00

SPOLU

632 999,75

Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiaden inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.
6. Podsúvahové účty
Účet

Suma v EUR

750 – 1 – Podsúvahová evidencia

328 978,69

OTE

30 053,93

SPOLU

359 032,62
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Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.
Záver
Inventarizácia majetku k 31.12.2020 sa uskutočnila v zmysle zákona č.431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z.n.p.

6.3

PREHĽAD INVESTIČNÝCH AKCIÍ V SLEDOVANOM OBDOBÍ

Dňa 10.02.2020 nám bol v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov PSK
pre rok 2020 (Uznesenie č. 385/2020 zo dňa 10.02.2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK)
udelený súhlas na obstarávanie investičnej akcie:
1. Nákup profesionálnej práčky 14-16 kg vo výške 10 904,- €,
2. Nákup výškovo nastaviteľnej ošetrovateľskej vane – 3 ks vo výške 30 649,- €,
3. Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius – pracovisko DSS, ul. 29 Augusta 4 vo výške
51 069,- €,
4. Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius – pracovisko DSS, ul. 29 Augusta 4 – PD vo
výške 2 500,- €.
Dňa 10.02.2019 nám bola v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov
PSK pre rok 2020 (Uznesenie č. 385/2020 zo dňa 10.02.2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva
PSK) znova udelený súhlas na obstaranie investičnej akcie „Napojenie a otváranie okien na
EPS“ vo výške 14 125,- €.
Investičná akcia „Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius – pracovisko DSS, ul. 29 Augusta
4“ a „Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius – pracovisko DSS, ul. 29 Augusta 4 – PD“ sa
nerealizovala v roku 2020 a finančné prostriedky na ňu určené boli žiadosťou o presun
pridelených kapitálových výdavkov presunuté do kalendárneho roka 2021.

7. KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolná činnosť sa v Zariadení sociálnych služieb Egídius realizuje na základe
vypracovaného Plánu kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti obsahuje 13 oblastí kontrol,
ktoré vykonávajú zodpovední pracovníci. Z vykonaných kontrol sa vedú Záznamy o kontrole.
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Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2019
riaditeľ
p.č.

kontrolovaná oblasť podľa plánov kontrolnej činnosti

úsek SPaOS

úsek SPVaOS

úsek EaVP

za zariadenie

počet
kontr.

počet
nedostat.

počet
kontr.

počet
nedostat.

počet
kontr.

počet
nedostat.

počet
kontr.

počet
nedostat.

počet
kontr.

počet
nedostat.

1

plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu a riešenie
pohľadávok a záväzkov

12

0

1

0

0

0

8

0

21

0

2

plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, príkazov a nariadení Ú PSK

5

0

0

0

0

0

1

0

6

0

3

zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostr.
rozpočtu, starostlivosť o majetok a jeho údržbu

6

4

0

0

0

0

7

0

13

4

4

vybavovanie a prešetrenie sťažností, oznámení a podnetov

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

5

dodržiavanie ľudských práv

7

0

0

0

7

0

0

0

14

0

6

plnenie uložených úloh z GP , OP a opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov

12

0

0

0

0

0

0

0

12

0

7

kontrola dodržiavania pracovno-právnych a mzdových
predpisov

11

0

1

0

8

0

15

0

34

0

8

kontrola a usmerňovanie realizácie procesu odborných
činností úseku SPaOS, SPVaOS

21

0

2

0

2

0

0

0

25

0

9

kontrola úloh z oblasti obslužných činností

21

0

0

0

4

0

8

0

33

0

10

kontrola zákonnosti, účelnosti a hospodárn. nakladania s
prostriedkami zverenými do úschovy alebo správy

4

0

0

0

0

0

2

0

6

0

11

kontrola realizácie projektov z dotácií MPSVaR SR,
fondov EU a grantových projektov

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

kontrola na úsekoch BOZP, PO, výskyt nových rizík

4

0

0

0

1

0

14

3

19

3

13

neplánované a mimoriadne kontroly

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

4

4

0

22

0

55

3

189

7

CELKOM POČET KONTROL A ZISTENÝCH
NEDOSTATKOV

K zisteným nedostatkom boli prijaté príslušné opatrenia na ich odstránenie, ktoré sú uvedené v záznamoch o kontrole.
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8. ÚSPECHY ZARIADENIA, INOVÁCIA A VÍZIA
8.1

ÚSPECHY ZARIADENIA

➢ Dlhoročná spolupráca s Domovom pod hradem Žampach v Pardubickom kraji (výmenné
pobyty prijímateľov).
➢ Dlhoročná spolupráca s Domovom pod Kuňkou v Pardubickom kraji (výmenné pobyty
prijímateľov).
Športové úspechy zariadenia
Zariadenie sociálnych služieb Egídius má svoj vlastný športový klub „ŠK Nádej“ s riadne
zaregistrovanými športovcami a funkcionármi z radov zamestnancov v rámci Špeciálnych
olympiád Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú letných a zimných športových hier v rámci
celého Slovenska.
2020 Štrbské Pleso
Najväčšie športové podujatie roka majú za sebou Špeciálne olympiády Slovensko,
organizácia premiérovo pripravila Zimné národné hry v piatich športoch. Podujatia sa
zúčastnilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, pričom okrem
Slovenska na nich malo zastúpenie aj Česko, Rakúsko a Maďarsko. Na Štrbskom Plese
súťažili v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a v behu na snežniciach, v Kežmarku sa
predstavili v krasokorčuľovaní a v Spišskej Novej Vsi v rýchlokorčuľovaní.
Zimných národných hier sa zúčastnilo – 51 súťažiacich v behu na lyžiach, 55 v behu na
snežniciach, 38 v zjazdovom lyžovaní, 12 krasokorčuliarov a 4 rýchlokorčuliari.
,,Zimné národné hry boli zároveň kvalifikačným podujatím na Zimné svetové hry
Špeciálnych olympiád, ktoré boli v roku 2021. Naši športovci vedeli, že musia podať čo
najlepšie výkony, aby sa mohli nominovať na tento veľký športový sviatok. Môžeme rozhodne
skonštatovať, že mnohí prekročili svoje limity a zaslúžene sa tešili zo svojich úspechov,”
Počas súťaží a sprievodného kultúrneho

programu organizátorom pomáhalo 30

dobrovoľníkov, študentov z Katedry špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity.
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Umiestnenia našich športovcov:
P. D. -

beh 500 m: 5. miesto, beh 1000 m: 1. miesto

Š. D. (pokročilí) -

slalom: 4.miesto, zjazd: 5. miesto

M. M. (začiatočníci) -

slalom: 1. miesto, zjazd: 2.miesto
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V roku 2020 sa za pomoci sponzorov a OZ Egídius podarilo zrealizovať Oázu pokoja v átriu
nášho zariadenia. Najčestnejšie miesto v záhrade má socha Panny Márie Ludrskej z bieleho
mramoru, ktorá sa zjavila svätej Bernadete Soubirusovej v Lurdoch v roku 1958 kvôli chorým
a trpiacim deťom. Do dnes tam prúdia zástupy chorých, ale aj zdravých pútnikov, ktorí
prosia Pannu Máriu o ochranu a uzdravenie.
Aj náš prijímateľ pán František sa zúčastnil púte so svojou rodinou. Žiaľ, mnohí naši
prijímatelia pre ťažké zdravotné postihnutie nie sú schopní absolvovať túto náročnú cestu, aj
z toho dôvodu sme zrealizovali Oázu pokoja doma v átriu, aby mohli k Panej Márii prichádzať,
kedy budú potrebovať.
Spolu so zamestnancami sa už od jari ozývajú krásne náboženské piesne a modlitby, ktoré
sú spojene s pobytom na čerstvom vzduchu. Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí
sa zaslúžili o jej pričinenie a v neposlednom rade patri poďakovanie aj dekanovi a duchovným
otcom za posvätenie.
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8.2

INOVÁCIA A VÍZIA

Zariadenie sociálnych služieb Egídius má vypracované štandardy kvality v súlade
s prílohou č. 2 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ďalej vychádza zo základných
medzinárodných dokumentov, ktoré sú záväzné a týkajú sa napĺňania základných ľudských
práv a slobôd.
V organizácii je dobre nastavený systém kontroly a sebahodnotenia prostredníctvom IS
Cygnus a odborný rast zamestnancov sa dosahuje aj pravidelnými odbornými školeniami,
definovaním a plnením osobných cieľov, ktoré si každý zamestnanec stanovuje začiatkom roka.
Spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb sa zisťuje pravidelne 1x za rok prostredníctvom
dotazníkov spokojnosti s úrovňou poskytovaných služieb určených pre prijímateľov
a rodinných príbuzných, ako aj pre zamestnancov.
V snahe o integráciu a sociálnu inklúziu máme zamestnaných dvoch prijímateľov sociálnej
služby, ktorý pracujú v chránenej dielni Vrbovnica v Bardejovskej Novej Vsi a v chránenej
dielni v obci Raslavice.
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8.3

NAVRÁTENIE SPÔSOBILOSTI

Prijatím Civilného mimosporového poriadku, ktorý je účinný od júla 2016 (ďalej ako
„CMP“) bola odňatá možnosť úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. Do úvahy
prichádzajú podľa novej úpravy tri možnosti:
a. obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,
b. zmena tohto obmedzenia,
c. prinavrátenie spôsobilosti na právne úkony.
Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že obmedzenie nepredstavuje „konečnú“
pre danú osobu. Rozsah obmedzenia môže byť zmenený, teda buď zúžený alebo rozšírený,
poprípade mu môže byť spôsobilosť vrátená.
Konanie o navrátenie spôsobilosti je mimosporovým konaním, ktoré začína na návrh.
Podanie návrhu nie je viazané na žiadne súdne poplatky. Subjekty, ktoré môžu podať návrh, sú
špecifikované v § 233 CMP. Ide konkrétne o:
a. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
b. poskytovateľa sociálnych služieb,
c. osobu, ktorej sa navrátenie týka,
d. jej blízku osobu,
e. osobu s právnym záujmom na veci (napr. blízky priateľ osoby, resp. osoba, ktorá ho
dobre pozná, vzdialenejšia rodina a podobne).
Je čas, vzhľadom aj na ďalšie záväzky, vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím, zmeniť ustanovenie § 10 Občianskeho zákonníka tak, aby ľudia so
zdravotným postihnutím neboli paušálne obmedzovaní v spôsobilosti na právne úkony a forma
náhradného rozhodovania bola nahradená rozhodovaním s podporou. Zariadenie začalo
podávať žiadosti za prijímateľov, ktorým je opatrovníkom na príslušný súd o prinavrátenie
spôsobilosti, aby prijímatelia mohli disponovať s finančnou hotovosťou.
Zariadenie sociálnych služieb Egídius oslovuje rodičov, príbuzných prijímateľov s ponukov
na opätovne prevzatie opatrovníctva svojich blízkych, ktorých ma zariadenie v opatrovníctve.
Po dohode s rodinou, zariadenie podáva návrh na príslušný súd o zmenu opatrovníctva.
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Vypracovala: Mgr. Oľga Hviščová, riaditeľka
Ekonomická časť: Ing. Jozef Židišin, ekonóm
Participácia: koordinátori multidisciplinárnych tímov
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